
Č. Pr. Poř. B. Název stanovišt ě Místo, od kterého je stanovišt ě zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

1 T 3 Sloup - čisti čka Cedule "Čistírna odpadních vod Sloup" 200 9 Konec dřevěného plotu

2 2 Vavřinecké ponory Střed dřevěné lávky 190 5 Habr

Velká dohoda - p řírodní areál

4 K 2 Moselk ův kříž Křížek 150 13 Malá jabloň

5 3 Podvrší - rozhledna Zelená kadibudka 50 4 U kořene listnatého stromku

6 2 Pustý žleb (rozc.)
Rozcestník "Pustý žleb (rozc.)" v místě, kde se připojuje 
zelená značka (pozor na záměnu, ve žlebu je několik stejně 
nadepsaných rozcestníků...)

290 6 Malý pahýl za javorem

7 4 Češkovice Žlutý "domeček" - trafostanice, stojánek s cedulkou R33 280 1,5 Betonový překlad

Cigánská jeskyn ě
Cedule "Přírodní rezervace Balcarova skála - Vintoky, 
vápencové skalnaté hřbety"

0 22
Vstup do jeskyně zhruba 1 m široký, 3 m vysoký. Zhruba 3 m za vstupem je 
vlevo otvor, kterým se dá prolézt, kleštičky jsou pak vpravo, asi 1 m nad zemí

9 2 Zálomí Rozcestník "Zálomí" 300 13 Dub

Macocha

11 T 3 Kojál

12 K 2 Křížek u Senetá řova Křížek 250 14 Trubka s modrými a bílými pruhy

13 2 Pod Čertovým mostem Rozcestník "Pod Čertovým mostem" 310 11 Dvojice malých jilmů

14 K 2 Vilémovice - U k řížku Křížek 220 20 Dřišťál (pozor na trny)

15 V 2 Kotvrdovice - rybní ček

4T3

8 4

Propast Macocha je více než 138,5 metrů hluboká a je největší propastí svého druhu ("Light hole") v České republice a i ve střední Evropě. Horní část je dlouhá 174 m a široká 76 m. Na okraji propasti jsou dva vyhlídkové 
můstky. První z nich byl vybudován v roce 1882 - je umístěn v nejvyšším bodě. Druhý pochází z roku 1899, nachází se 92 m nad spodní částí propasti a je z něho velmi dobře vidět na dno. Propast vznikla zřícením stropu 
velké jeskyně, proto také její dno částečně pokrývá suť, což jsou zbytky zborceného stropu. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která napájí dvě jezírka.

10 3

Suchý strom u lampy pouličního osvětlení

Malý javor, který roste pod hrází v místě, kudy odtéká voda z rybníka

     Stanovišt ě vždy uveďte do původního stavu  - důležité je, aby nenechaví náhodní kolemjdoucí kleště neviděli a následně je neukořistili jako trofej z výletu.

22. Cyklotrek - Jedovnice - 16. května 2015 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 604 846 436 (Karel Rys), 604 797 857 (Michal Klipec); v případech horších: 155 nebo 112 (rychlá záchranná služba).

Na mapě jsou kolečkem označena místa ze sloupce "Místo, od kterého je stanovišt ě zaměřeno";  odtud se vydáte uvedeným azimutem (ve stupních) na zadanou vzdálenost (v metrech).

     Papírek procvakn ěte tak, aby se zoubky kleští nacházely na potištěné straně papírku, a hlavně procvakněte správné stanoviště. Do čárového kódu necvakejte , nedloubejte apod.

Prémie: za projetí všech  stanovišť označených "K" je přičtena prémie k řížků +5 bodů, za všechna  stanoviště "V" vodní prémie +5 bod ů, za všechna  stanoviště "T" prémie technických zajímavostí +5 bod ů.

Konec závodu je v 17:30, opozdilcům po 17:30 za každých započatých 10 minut ode čteme 1 bod. V 18:00 se definitivn ě uzavírá hodnocení, ti, kdo dorazí později, nebudou do hodnocení zařazeni.

Není nutné projet všechna stanovišt ě - vyberte si ta, která vás něčím zaujala (hezké místo, hodně bodů - sloupec "B." , leží na trase apod.). Pokud se v sedle uštvete, vaše chyba ;)

Šifra: pro nalezení stanoviště č. 30 je nutné nejprve rozluštit šifru, ta vás navede na správné místo, proto stanoviště č. 30 není zakresleno na mapě (nachází se méně než 3 km od startu/cíle ).

Prosíme, chovejte se ohledupln ě ke svému okolí - nejlépe tak, aby po vašem odchodu  nebylo v ůbec znát, že jste na stanovišti byli! Dodržujte pra vidla CHKO.

Na stanovišti najd ěte klešt ě a procvakněte jimi kontrolní papírek u příslušného stanoviště. Chybí-li kleště, zkuste se alespoň vyfotit, zapsat něco výrazného v okolí apod.

Kleště jsou umístěné na stánku s občerstvením v lomu, u lanového parku. Visí pravděpodobně na rohu u odpadkového koše :-)

Domeček u parkoviště pro auta - o kleštičky prosím požádejte hlídače parkoviště

Lanový park - pobavte se s dětmi... Zábavný a dobrodružný očima dětí, bezpečný a prospěšný z hlediska rodičů. Takový je lanový park na deseti kůlech, s deseti horními a 7 nízkými překážkami, postavený na dně lomu 
pro děti i dospělé. Není potřeba se obávat o svůj poklad, na hlavě má helmičku, na těle úvazek a díky bezpečnému průběžnému jištění nemá kam spadnout. Na začátku se zajistí do ocelového lana, na konci odjistí 
a mezitím se skvěle pobaví. A když nemá dost, dá si další kolečko a vy další pivečko.. ;) Dospěláky by mohla zaujmout velká lanovka:  V celotělovém úvazku, se dvěma kladkami, zavěšeni na ocelovém laně, shlédnete 
bývalý kamenolom z pta čí perspektivy.  Z borovice nad lomem skočíte do 30metrové propasti a v délce 191 metrů prosvištíte nad lomem rychlostí, blížící se 50 km/h. Zastavíte-li úspěšně na sloupu, na protější straně 
lomu, přecvaknete kladky na druhé, 120 m dlouhé lano a pokračujete na mohutný smrk, zpět do lomu. Na smrku se přejistíte na poslední, 58 m dlouhou lanovku, kterou sklouznete do cíle - na dno lomu.

Několik desítek metrů jihozápadně od jeskyně Balcarky se nachází rozsáhlý systém jeskynních ponorů zvaných Vintoky. Jsou to jeskyně Cigánská, Ponorová, Soky, Vintocká propast I a II, Škrapová propast, Šachta 
průvanů a Liščí díra. Nejmohutnější z uvedených ponorů je Vintocká propast I, 75 m hluboká, objevená v r. 1911 jeskynní sekcí Přírodovědeckého klubu v Brně. Cigánská jeskyně je položena nejjižněji. Ve stropě této 
jeskyně se nalézají otvory - komíny, což od nepaměti až do první poloviny 20. století využívali kočovní Cigáni, kteří zde tábořili zejména v zimním období, protože zde šlo topit, přičemž kouř odcházel stropem ven. Jeskyně 
je volně přístupná. Budete-li zkoumat celou jeskyni, připravte si baterku, abyste neskončili v klesající puklině, která je napravo, asi 10 m od vchodu. Na zemi bývá kluzké bláto.

Vytištěno na tiskárně značky www.cyklotrek.cz
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Jakubovo jezero Hráz - cedulka "Nepovolaným vstup zakázán" 280 3,5 Začátek svodidel

17 T 2 Vysíla č u Kotvrdovic Brána k vysílači 110 14 Jablůňka za vysílačem

18 K 2 Rudice - boží muka Boží muka 60 4 Doubek

Památník - J. E. Chadt - Šev ětínský Památník 100 12 Zlomený strom; kleštičky jsou asi 1 m nad zemí

20 K 2 Rudice - U Kapli čky Cedule "Jezírko U Kapličky" 170 10 Malý smrk

Rakovecké údolí - studánka Studánka 30 13 Buk

22 2 U Panských bud
Malé ohniště na cestičce kolem jezera. Cestička odbočuje 
poblíž infotabule. Ohniště je asi 90 m od cyklostezky.

150 30
Smrček mezi vrbou a malou olší na výběžku nedaleko břízy skloněné nad 
vodu

Nový hrad (rozcestí) Rozcestník vedle mapy 340 10 Cedule "Palouk, Masarykova lípa"

24 V 2 U kuka čky Studánka 250 8 Buk

25 2 U Trojúhelník ů - trojúhelník

26 2 Pod Hradem / J. Žalman Pramen 150 7 Malý habr za ztrouchnivělým pařezem

Vývěr Jedovnického potoka Infotabule u vývěru 330 25 Menší ze dvou stromů; pata kmene, pod kamenem

Huť Františka Vstup na ochoz hutě (ještě u plotu, ne až na huti) 40 8 Javor babyka

29 2 Habrůvka - k řížek

30 Š 5 Šifra Cedule "Vstup zakázán" na hrázi rybníka, u výpusti 290 8 Maliník u výtoku vody z rybníka (u dolního konce trubky)

Vysvětlivky k nadpisům sloupců: "Č." = číslo stanoviště; "Pr." = prémie; "Poř." = můžete si poznamenat, kolikáté v pořadí jste stanoviště navštívili; "B." = bodové ohodnocení stanoviště

Personna International CZ, s.r.o., výrobce jednorázových holících strojků

219

423

3V16

21 V 2

27 V 2

3T28

Nejjižněji rostoucí jírovec v trojúhelníku. (Pozor, abyste nehledali v jiném trojúhelníku...)

Nízký posed zhruba 30 m jižně od křížku; pravá zadní noha posedu

Nachází se v hlubokém tzv. Punkevním údolí a napájí jej říčka Punkva. Historicky se však nejedná o přírodní jezero, ale o vodní nádrž, která zde byla vybudována s výstavbou zdejších hutí jako zdroj vody. Vodní hladina 
se zde třpytí určitě již více jak 300 roků. Za tu dobu nádrž splynula s okolím a je neodmyslitelným přírodním prvkem při příjezdu ke Skalnímu Mlýnu. Na jeho břehu se dnes nachází stylový pension, který byl nedávno 
přebudován z bývalé hájenky. Kousek proti toku se rozkládá areál rybárny s rozlehlými sádkami, která tu má již více než šedesátiletou tradici.

Nachází se v údolí Křtinského potoka ve střední části Moravského krasu. Jedná se o mohutný vývěr krasových vod. Vyvěrá zde Jedovnický potok, který se propadá pod obcí Rudice v Rudickém propadání. Teče pak 
podzemními prostorami, které dosahují celkové délky 15 km a jsou druhým nejdelším jeskynním systémem v Moravském krasu. Severněji pod skalní stěnou vyvěrají ještě dva menší vývěry. Hydrologické výzkumy 
ukázaly, že za normálních vodních stavů je průtočná doba mezi Rudickým propadáním a vývěry asi 32 hodin, za povodní se zkracuje na 2-4 hodiny.

Kulturní památka umístěná v památkové rezervaci Stará huť u Adamova (Huť Františka) se nachází v Josefovském údolí Křtinského potoka. V širokém okolí již od 8. do 12. století pracovaly železářské hutě zpracovávající 
místní ložiska limonitických rud. Nejpozději na přelomu 15. a 16. století vznikl nedaleký železářský hamr (tzv. Althamr) a v roce 1746 zde byla založena huť s vysokou pecí nazvanou Františka. Palivem bylo dřevěné uhlí, 
které se získávalo pálením dřeva v milířích. Provoz hutě byl ukončen v roce 1877. Dominantní stavbou huti je zachovaný skelet vysoké dřevouhelné pece o výšce 10 metrů se základnou o rozměrech 12x12 metrů. Spolu s 
budovou modelárny z počátku 19. století, hutním hostincem Švýcárnou, zavážecími rampami, dvojicí pecí na pálení vápna a několika obytnými stavbami byl v roce 1971 vyhlášen první (a jedinou) technickou rezervací v 
tehdejším Československu. Slévárna, sklady, zkujňovací výhně a další stavby nutné k provozu hutě zanikly. Součástí rezervace je i areál slovanského hutnictví železa, v němž jsou příležitostně v rekonstrukcích 
raněstředověkých kusových železářských pecích předváděny ukázkové tavby železa. Areál je volně přístupný a průchozí, v bývalé budově modelárny je umístěno muzeum železářství.

Rakovecké údolí je přírodní park, byl zřízen vyhláškou ONV číslo 10-13 ze dne 1. ledna 1978 jako klidová oblast, která přešla s účinností zákona č. 114/92 Sb. do kategorie přírodní park. Další postupné rozšíření se 
uskutečnilo v roce 1997. Jeho celková rozloha činí 5,39 km². Do údolí padají svahy se slepencovými skalami, podél meandrujícího potoka Rakovec jsou zachovány vlhké louky s břehovým porostem. Druhou část parku 
představuje údolí, které se táhne k rybníku Budkovan ležícímu na okraji Jedovnic. Jedná se o oblast se zachovanými lesy a výskytem vzácných živočichů a rostlin. V údolí se nacházejí pozůstatky dvou zaniklých 
středověkých osad - Bystřece a Sokolí. Do Rakoveckého údolí seskočil 30. 9. 1944 sovětský partyzánský oddíl Jermak. Na 36 hektarech se nachází přírodní rezervace Rakovec. V části údolí byla instalována naučná 
stezka Rakovecké údolí s deseti panely.

Otevírací doba hradu je o víkendech od 10 do 17 hodin. Po tuto dobu je v provozu i hradní šenk a rovněž šenk pod hradem.
Pozor, toto stanoviště bylo sponzorováno zdejším sdružením občanů bojujících přírodními prostředky proti revmatismu ;-)

Jan Evangelista Chadt-Ševětínský (26. února 1860 Kubova Huť – 15. března 1925 Praha) byl český lesník, historik a autor článků a knih o lesnictví a myslivosti.

Konec v 17:30,  poté za každých započatých 10 minut ode čteme 1 bod. V 18:00 uzáv ěrka.

Cyklotrek 
podpo řili:

Arboeko, s. r. o., Pěstování a prodej okrasných dřevin, www.arboeko.com

Geodézie On Line, spol. s r. o., mj. vydavatel podrobných turistických map, www.geodezieonline.cz

Sportovní cestovní kancelář TRIP, www.ck-trip.cz

JANUS spol. s r.o., dodavatel tiskáren Kyocera, www.kyocera.cz

Nábytek Gaudi SG, s. r. o., Prodej starého stylového nábytku, www.gaudisg.cz

vyhlídkajeskyně

Vytištěno na tiskárně značky www.cyklotrek.cz


